
   
 

                    

 

 

 Επιστολή 34 Ευρωβουλευτών στον Τούρκο Πρόεδρο για το καθεστώς 
ανελευθερίας και κρατικής αυθαιρεσίας στην Τουρκία. 

Βρυξέλλες- 10 Δεκεμβρίου 2019 

 

34 Ευρωβουλευτές, προερχόμενοι από την Ευρωομάδα της Αριστεράς, το S&D, τους Πράσινους το 
Renew και το ΕΛΚ, συνυπογράφουν επιστολή προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία – 

GUE/NGL Δ. Παπαδημούλης και Κ. Αρβανίτης. 

Στην επιστολή, οι συνυπογράφοντες εκφράζουν την ανησυχία τους απέναντι στο καθεστώς αυταρχικής 
επιβολής και κρατικής αυθαιρεσίας στη γείτονα, που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διώξεις πολιτών, 
πολιτικών αντιφρονούντων και δημοσιογράφων, καταπατώντας κάθε έννοια σεβασμού στα πολιτικά 
δικαιώματα, την ελευθερία του Τύπου και του Κράτους Δικαίου και ζητούν τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων των εκατοντάδων που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα διώξεις, καθώς και του μέχρι 
πρόσφατα κρατούμενου Τουργκούτ Οκέρ, Γερμανού πολίτη και επίτιμου προέδρου της 
Συνομοσπονδίας των Αλεβιτικών Συλλόγων Ευρώπης, στον οποίον έχει απαγορευθεί η έξοδος από τη 
χώρα.  

 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

Αξιότιμε πρόεδρε Ερντογάν, 

Οι υπογράφοντες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας αποστέλλουμε την παρούσα 
επιστολή με αφορμή την υπόθεση του Γερμανού πολίτη και επίτιμου προέδρου της 
Συνομοσπονδίας των Αλεβιτικών Συλλόγων Ευρώπης, Τουργκούτ Οκέρ, στον οποίο έχει 
επιβληθεί η απαγόρευση εξόδου από την Τουρκία. Ένα μήνα μετά την είσοδό του στην 
Τουρκία, ο κ. Οκέρ συνελήφθη και προφυλακίστηκε προσωρινά. Πλέον ο κ. Οκέρ έχει 
απελευθερωθεί, αλλά δεν του επιτρέπεται η έξοδος από την Τουρκία, καθώς αντιμετωπίζει 
κατηγορίες με αφορμή ορισμένες αβλαβείς δηλώσεις που είχε κάνει στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης το 2014 και το 2015. Ο κ. Οκέρ υπήρξε μέλος του Τουρκο-Κυπριακού Κοινοβουλίου 
κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. 



   
 

Από την πλευρά μας εμείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαστε πολύ 
ανήσυχοι για το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά περιορίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
ελευθερίας και των πολιτικών δικαιωμάτων προς πρόσωπα, τα οποία σκέφτονται και ενεργούν 
πολιτικά διαφορετικά από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 

Επιπλέον, παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία ότι, ιδιαίτερα μετά την επονομαζόμενη 
επιχείρηση «Άνοιξη της Ειρήνης», 120 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και κρατηθεί, ενώ 
αρκετοί δήμαρχοι έχουν καθαιρεθεί από τις θέσεις τους. Επιπλέον, εκατοντάδες μέλη της 
αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι και πολίτες που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση 
αντιμετωπίζουν διώξεις. 

Δηλώνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας, συμπεριλαμβανομένων των 
πρώην συναδέλφων μας, οι οποίοι υφίστανται αυτό το καθεστώς καταστολής. Εμείς, οι 
υπογράφοντες ευρωβουλευτές, καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να επιτρέψει στον κ. Oker 

να φύγει από τη χώρα άμεσα και να βάλει, επιτέλους, ένα τέρμα στο καθεστώς καταστολής 
που ασκεί σε μέλη της αντιπολίτευσης. 

Με σεβασμό, 

DEMIREL Oezlem Alev, Γερμανία – GUE/NGL, ARVANITIS Konstantinos, Ελλάδα – GUE/NGL, 

BLOSS Michael, Γερμανία – Greens/Free Alliance, BUSCHMANN Martin, Γερμανία – GUE/NGL, 

CHAIBI Leila, Γαλλία – GUE/NGL, CHOWNS Ellie, Ην. Βασίλειο – Greens/Free Alliance, 

PAPADIMOULIS Dimitrios, Ελλάδα – GUE/NGL, ERNST Cornelia, Γερμανία – GUE/NGL, FREUND 

Daniel, Γερμανία – Greens/EFA, FOURLAS Loucas, Κύπρος – EPP, GREGOROVA Markéta, Τσεχία 
– Greens/EFA, HORWOOD Martin, Ην. Βασίλειο – Renew Europe, INCIR Evin, Σουηδία – S&D, 

KÖSTER Dietmar, Γερμανία – S&D, KUHNKE Alice, Σουηδία – Greens/Free Alliance, 

LANGENSIEPEN Katrin, Γερμανία – Greens/Free Alliance, MAVRIDES Costas, Κύπρος – S&D, 

MICEHLS Martina, Γερμανία – GUE/NGL, OMARJEE Younous, Γαλλία – GUE/NGL, PIRI Kati, 
Ολλανδία – S&D, PELLETIER Anne–Sophie, Γαλλία – GUE/NGL, PINEDA Marin Manuel, Ισπανία 
– GUE/NGL, REGO Abed Sira, Ισπανία – GUE/NGL, TERRY Reintke, Γερμανία – Greens/EFA, 

RIBA I GINER Diana, Ισπανία – Greens/EFA, SATOURI Mounir, Γαλλία – Greens/Free Alliance, 

SCHIEDER Andreas, Αυστρία – S&D, SCHIRDEWAN Martin, Γερμανία – GUE/NGL, SCHOLZ 

Helmut, Γερμανία – GUE/NGL, URBAN CRESPO Miguel, Ισπανία – GUE/NGL, VILLANUEVA Ruiz 

Idoia, Ισπανία – GUE/NGL, VON CRAMON–TAUBADEL, Γερμανία – Greens/Free Alliance, 

VOLLATH Bettina, Αυστρία – S&D, WARD Julie, Ην. Βασίλειο – S&D. 


